Examination för SFMG-godkännande som sjukhusgenetiker
Examinand
Ort
Specialinriktning(ar)
Examinator 1, specialistläkare
Eventuell specialinriktning
Examinator 2, sjukhusgenetiker
Eventuell specialinriktning

1. Utbildning
1.1. Uppfyller examinanden förkunskapskravet?

Ja

Nej

1.2. Under hur lång tid har examinanden genomgått sjukhusgenetikerutbildningen?

2. Grundläggande utbildningsmål
2.1. Vilka analyser och tekniker förekommer på examinandens klinik?
Exempelvis kan examinanden beskriva hur det egna laboratoriet är organiserat och vilka
analyser som utförs.

2.2. Har samtliga moment i utbildningsplanen genomförts?

Ja

Nej

Arbetsuppgifterna för sjukhusgenetiker kan i viss mån variera från klinik till klinik, varför olika
stor tyngdpunkt kan läggas på olika moment.

2.3. Om nej, vilka moment saknas?
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2.4. Gör några stickprov och fråga hur examinanden fått kunskap om det som angetts i
utbildningsplanen.
Är kunskapsinhämtandet tillfredställande?

Ja

Nej

2.5. Genomför ett grundläggande resonemang kring mendelsk nedärvning och riskbedömning,
genom att visa olika släktträd.
Är kunskapen tillräcklig?

Ja

Nej

2.6. Fråga basala frågor om de områden som inte ingår i specialinriktningen.
T.ex. lite om i vilka sammanhang olika metoder används och dess fördelar/nackdelar.
Ämne för diskussionen:

Kunskaperna är

bristfälliga

grundläggande

fördjupade

3. Utbildningsmål inom specialinriktningen
Beroende på arbetsinriktning specialiseras utbildningen mot olika delar av
laboratorieverksamheten, såsom molekylärbiologi/genetik, cytogenetik/FISH eller bioinformatik.
3.1. Har examinanden god kunskap i grundläggande genetik?

Ja

Nej

3.2. Är examinanden väl förtrogen med aktuell litteratur och utvecklingen
inom området?

Ja

Nej

3.3. Har examinanden god kunskap om metoders möjligheter och
begränsningar i relation till frågeställning?

Ja

Nej

3.4. Behärskar examinanden att tolka och bedöma analysresultat?

Ja

Nej

3.5. Har examinanden god kunskap om grundläggande nomenklatur?

Ja

Nej

3.6. Har examinanden erfarenhet av kvalitetssäkringsarbete?

Ja

Nej

3.7. Har examinanden god kunskap om införande av nya metoder och
analyser för kliniskt diagnostik?

Ja

Nej

3.8. Har examinanden god kunskap om införande av ny teknisk apparatur?

Ja

Nej
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3.9. Fråga ingående frågor om de områden som examinanden ska ha god kunskap om.
Frågorna kan till exempel beröra: ● Kluriga detaljer och handläggning av specifika fall, både
med avseende på tolkning av analysresultat och eventuella förslag på vidare utredning och
etiska överväganden. ● En detaljerad redogörelse kring utveckling och utvärdering av en ny
metod. ● Vad som gäller för odling av olika vävnader
Vi diskuterade:

Kunskaperna är

bristfälliga

grundläggande

fördjupade

4. Kommentarer om examinationen i sin helhet:
Utbildningen skall omfatta gemensamma grunder för arbete vid ett kliniskt genetiskt laboratorium,
oavsett specialinriktning. Om något moment saknas skall examinatorerna bedöma hur stor
tyngdpunkt som ska läggas på det inför helhetsbedömningen.
Examinatorerna skall vara eniga i sitt utlåtande om att godkänna examinanden. Vid oenighet skall
SFMG utse en tredje examinator som efter examinationen får avgöra om examinanden skall
godkännas eller ej.

5. Examinanden är
godkänd

icke godkänd

oenigt beslut

Ort och datum

___________________________________
Underskrift examinator 1

__________________________________
Underskrift examinator 2
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